Enquesta
de les persones
ateses.

2021

Enquesta de persones ateses 2021
ASSÍS Centre d’Acollida
Carrer d’Isaac Albéniz 14,
08017 Barcelona
93.252.05.68 – hola@assis.cat

6

Antecedents

8

Metodologia

10

Introducció

14

Amb mirada de gènere

2021

3

Enquesta de les persones ateses.

Contingut.

Article 25.1 Declaració Universal dels Drets Humans

2021

5

Enquesta de les persones ateses.

2021

www.assis.cat

"Tota persona té dret a un nivell
de vida que asseguri, així com
a la seva família, la salut i el
benestar, i especialment quant a
alimentació, a vestit, a habitatge,
l'assistència mèdica i els serveis
socials necessaris; té, així mateix,
dret a la seguretat en cas d'atur,
malaltia, discapacitat, viduïtat,
vellesa i altres casos de pèrdua
dels seus mitjans de subsistència
independent de la seva voluntat."

Els antecedents
de l'enquesta

2021

2021

+ enquesta de les persones ateses

ASSÍS ha estat duent a terme l'enquesta de les persones
ateses des de l’any 2016, fet que ens ha permès conèixer la
realitat i les necessitats de les persones que atenem.

Creiem que només així podem equiparar els nostres serveis i activitats amb els recursos necessaris per donar resposta a les persones en situació
de sense llar que venen a ASSÍS. A més, ens permet crear estratègies a curt, mitjà i llarg termini
que permeten augmentar l'eficiència en l'atenció
que oferim.

www.assis.cat

L'enquesta
Després dels resultats de la primera enquesta
realitzada l'any 2016, es va engegar un pla d'acció per incrementar el número de places d'allotjament per a les persones ateses i es va posar
un especial èmfasi en el plantejament d'Aporofòbia i la violència contra les persones sense
llar, realitzant un protocol intern d'actuació i tre-

ballant en xarxa amb altres plataformes d'atenció
a víctimes de discriminació com l’Oficina de No
Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona.
També derivat de l'enquesta del 2017, hem abordat la situació que afronten les dones en situació
d’exclusió residencial, sent víctimes d'una doble
vulnerabilitat, quedant sense llar i exposades a la
violència al carrer. Per això, hem dut a terme accions dirigides a proporcionar recursos per donar
resposta a les seves necessitats (allotjament,
recursos d'higiene personal, atenció social des
d'una perspectiva de gènere, etc.). Des de 2018,
s’ha creat un equip de professionals especialitzades en l’àmbit del sensellarisme femení i avui en
dia comptem amb diversos recursos específics
per a aquestes dones.
L'enquesta de les persones ateses de 2021 ens
permet continuar identificant indicadors que ens
ajuden a millorar la nostra actuació en l’acompanyament i atenció a persones sense llar des d'una
visió de justícia social i de drets, analitzant també
l’impacte de la pandèmia en aquestes persones.
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Any
2006

Any
2014

Anys
2016-2021

Informe sobre la violència
contra les persones sense
llar.

Aliança, creació i
participació en l'Obervatori
Hatento.

Protocols proposats i
informe violència 20062016.

Després de la tràgica mort de Rosario Endrinal cremada viva en un
caixer de Barcelona, ASSÍS elabora
un informe de violència sobre les
persones en situació de sense llar.
Aquest informe mostra l'existència
de dos altres tipus de violència, a
més de la directa, menys visible, però igualment perniciosa:
l'anomenada violència estructural i
la violència cultural, que es troben
a l'arrel dels comportaments actes
discriminatoris i violents.

ASSÍS, en aliança amb cinc entitats més de l'estat espanyol i amb
la unitat de control intermedi de la
policia local, constitueixen l'Observatori Hatento que du a terme una
tasca de recerca amb l'objectiu de,
mitjançant un treball de camp, fer
un registre de dades específiques
obtingudes directament de les
víctimes d'aquest delicte d'odi
anomenat Aporofòbia.

L'informe de violència 2006-2016,
juntament amb la "Proposta de
protocols adreçats a les Administracions Locals" va ser la base que
ens va permetre crear la plataforma digital interactiva aporofobia.
info que es va posar en funcionament durant 2017 i en la qual
estem recollint i estructurant tota
la informació relacionada amb
la violència contra les persones
sense llar i els delictes d'odi vinculats a Aporofòbia.

Enquesta de les persones ateses.

A ASSÍS atenem aproximadament 150 persones
de dilluns a diumenge. Durant l’any 2021 vam
atendre a més de 2.200 persones. Per a la nostra entitat i per a les persones que atenem, és
important conèixer les trajectòries vitals de les
persones que accedeixen als nostres recursos,
les situacions de vulnerabilitat a les quals estan
exposades i la realitat que viuen.

Persones en situació de sense llar

Mostra

ateses a ASSÍS. La participació de les

41 dones i 71 homes. 52 persones

persones entrevistades és totalment

amb nacionalitat espanyola i 60 amb

voluntària i anònima.

nacionalitat estrangera.

Mida de la mostra

2021

2021

Població
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112 entrevistes. Entrevistes fetes
per un equip de tècnics i voluntariat

www.assis.cat

Metodologia de
l'enquesta

Mètode

Dades

Les entrevistes en profunditat han

La informació s'ha recopilat manual-

estat el mètode triat per recopilar

ment mitjançant formularis de Google

informació. Les entrevistes van ser

Forms.

aplicades per personal tècnic i voluntari prèviament formats.

Enquesta de les persones ateses.

format per a aquesta acció.

L'objectiu que vam establir, des del principi, ha estat
documentar i analitzar la realitat de les persones ateses
a ASSÍS, les demandes socials que formulen i el grau de
satisfacció amb els recursos oferts.

El perquè

2021

2021

Introducció a
l'enquesta

A ASSÍS mai ens ha agradat parlar de perfils;
sempre hem pensat que hi ha tants perfils
com persones travessen la nostra porta.
És mitjançant l'enquesta de persones ateses, la qual any rere any anem revisant, que
podem enfocar la nostra intervenció d'una
manera més acurada, incidir en aspectes
formatius que ens manquen i, per damunt
de tot, millorar la qualitat de vida de les persones que atenem podent acompanyar-les
coherentment en els seus processos vitals.
L'enquesta de persones ateses ens aporta
coneixement, dades actualitzades que ens
permeten continuar fent front al fenomen
del sensellarisme, ja de per si canviant i
dinàmic. Es tracta d'anar analitzant la realitat canviant i mirar d'adaptar-nos al màxim.
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D'aquesta enquesta neix el projecte Dones Amb Llar l'any 2016, on vam començar
a aprendre que el sensellarisme femení
s'havia de tractar com a fenomen a part del
masculí, i on vam començar a fer les accions
necessàries per adequar la nostra mirada i
intervenció.

2021

Els resultats
Parlant ara concretament de les dades obtingudes, hem enquestat a un total de 112 persones; 71 que es
defineixen com homes i 41 com a dones, la mitja d'edat de les quals és de 50 anys. 60 tenen nacionalitat
estrangera, 46 espanyola i 5 ambdues. Totes elles estan essent ateses des d'algun programa d'ASSÍS (Centre
obert, ASSÍS llars i Dones amb LLar).

I si seguim en la línia de trencar estigmes, veurem que el 34% de les persones tenen estudis superiors (estudis professionals o universitaris).

Edat i gènere de les
persones enquestades

EDAT

Dona

Pel que fa als ingressos: el 70% de persones en tenen, cobrant mensualment de mitjana uns 594 €. Si
posem el focus sobre el total de persones estrangeres, trobem que el 41% no tenen ingressos mentre que de les persones nacionals un 15% no disposa de cap euro al mes. La Llei d'estrangeria, el treball precari i molts d'altres factors excloents són els culpables d'aquesta diferència; es mantenen individus de primera i de segona classe, negant drets bàsics en funció del lloc d'origen de les persones.

ESTAT CIVIL

Home

19.51%

18-30 %

Divorciat/da - Separat/da %
25.9%

4.23%
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17.07%

31-45 %

25.35%

El 15% de les persones nouvingudes estan en situació administrativa irregular, fet que empitjora greument el seu accés a drets universals. Tornem així a topar-nos amb factors estructurals que porten a les
persones a una situació de "sense llar". El sistema d'acollida a persones estrangeres les expulsa cap al circuit d'atenció a l'extrema pobresa; i un altre exemple sobre això es que també un 15% son sol.icitants d'asil/
refugi o bé ja ho han aconseguit, i, així i tot, encara necessiten estar vinculades a una entitat com la nostra.

41.47%

46-60 %

22.53%
17.07%

61-65 %

28.17%
4.88%

+65 %

15.49%

NS/NC

Solter/a %
74.1%

4.23%
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37% dones i 63% homes enquestades

En l'esfera laboral, sabem que el 37% de persones han treballat en algun moment durant l'últim any; aquí es posa en evidència l'existència d'un mercat laboral precari i excloent, que fa de topall estructural i genera que les persones ateses als nostres serveis no puguin, a vegades, prescindir d'ells. Tenir feina no garanteix tenir llar; tenir feina no garanteix sortir de la pobresa.

www.assis.cat

42%

cerquen feina
de manera activa

Per altra banda, el 42% de les persones enquestades afirmen estar en recerca activa de feina. D'entrada, aquesta dada ens nega amb evidència el gran prejudici encara existent de "no treballen perquè no volen". És de gran importància però recordar en aquest punt, que accedir a una feina o mantenir-la sense tenir
un espai per descansar i on tornar en finalitzar la jornada laboral és una tasca pràcticament impossible.

Una dada objectiva que ens parla de com d'important és la prevenció, és que el 52% de persones enquestades reconeixen que han passat una infantesa amb violències diverses en l'àmbit de la família, creuades
amb un ús problemàtic de drogues dins el nucli familiar i tot el que això comporta. Apostar per un major focus
en aquesta etapa de la vida probablement evitaria bona part de situacions de sensellarisme en l'adultesa.
Seguint amb dades de violència; el 40% de persones ens ha relatat que almenys han sigut víctimes d'un cas
d'aporofòbia, on els agressors majoritaris són, sobre el total de casos recollits, nois joves sortint de festa (un 18%).
Haver de pernoctar a l'espai públic és estar exposat a múltiples violències. Però com veurem al següent
capítol, si ets dona també estàs exposada a patir-ne tant a l'espai públic com al privat.
El 70% de persones sobre el total de la mostra han pernoctat a l'espai públic alguna vegada a les seves
vides; de les que NO ho han fet mai, el 20% són dones i el 6% homes; i aquí, si estirem el fil i aprofundim en
aquesta dada clau, veurem què passa amb les dones, on són i quines violències les creuen. Obrim la porta per
conèixer què passa dins i adaptar la nostra intervenció social.
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Elles arriben en pitjors condicions que els homes només pel fet de ser
dones: la societat les situa en desavantatge, són víctimes de violència,
senten por i inseguretat constantment i, a més, es veuen més afectades
que els homes pels estigmes socials. Moltes, es tornen invisibles a més
de ser invisibilitzades per la societat que les rebutja i ignora.

Per què hi ha més homes que dones
malvivint al carrer?

d'ASSÍS: una oportunitat per reflexionar sobre la
nostra atenció i reorientar els serveis que oferim.

Malgrat que les dones estan més vulnerabilitzades, tenen més capacitat de consolidar xarxes
de suport i de mobilitzar recursos personals; per
aquest motiu arriben més tard a viure situacions
de carrer. En tot cas, a les dones els afecten altres formes de sensellarisme que estan profundament invisibilitzades.

L'Enquesta 2021

Parlem de dones que viuen en habitatges insegurs, inadequats o en habitacions de relloguer
que avui poden pagar però demà no. Dones que
a canvi d’un sostre pateixen situacions d’explotació laboral, sexual i relacions d’abús. Dones que es veuen obligades a “ocupar” el sofà de
familiars, amics i coneguts i fins i tot dones que
inicien o mantenen relacions tòxiques per no acabar al carrer.
D’aquestes realitats amagades pràcticament no
disposem d’informació. A Barcelona només es
recullen les dades d’habitatge insegur o inadequat de les persones que reben el suport de les
entitats o administracions, però és només una
mínima part del que segurament suposa el
sensellarisme ocult.

www.assis.cat

En aquest context, conèixer la realitat de les dones que acompanyem a ASSÍS és fonamental per
garantir un servei que doni resposta a les seves
necessitats, d'aquí la importància de l'enquesta

2021

Amb mirada
de gènere.

Enguany l’enquesta de persones ateses s’ha realitzat a 41 dones procedents dels diferents espais d’acompanyament i atenció de què disposa
l’Entitat, i que tenen una mitjana de 25 mesos
de vinculació. El 46% són dones procedents del
Centre de Dia, el 24% del CRI La Violeta, el 17%
del programa d’habitatge ASSÍS LLARS DONA i el
12% de la LLAR Impuls.
Pel que fa al perfil destaquem que es tracta de
dones de 45 anys de mitjana, solteres (66%),
d’origen migrat (62%), sense permís de treball
(62%), empadronades a Barcelona en un equipament col·lectiu (63%), amb formació universitària o professional (46%) i amb feina (49%).
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Pel que fa a la situació de sensellarisme destaquem que el 41% de les dones s’han vist obligades a pernoctar al carrer en algun moment
de la seva vida, que s’incrementa la mitjana de
temps que les dones es troben en situació de
sense llar i/o exclusió residencial greu (cronificació,) malgrat que disminueix un 29% el nombre
de dones que han estat en situació de carrer en
els darrers 6 mesos.

La realitat que ens trobem és la de dones amb una
doble vulnerabilitat: la d'estar en situació de sense llar i
exposades a la violència física i emocional.

Enquesta de les persones ateses.
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Sensellarisme femení i exclusió residencial.
La FEANTSA (Federació Europea d’Associacions de Persones Sense Sostre) defineix a la Persona sense llar
(PSLL) com aquell individu que no pot accedir o conservar un allotjament adequat, adaptat a la seva situació
personal, permanent i que proporcioni un marc estable de convivència, bé sigui per la manca de recursos
econòmics, bé sigui per les dificultats personals o socials per portar una vida autònoma. Per facilitar l’anàlisi
de l’exclusió residencial, proposen una classificació de les situacions de privació d’habitatge que permet
identificar diferents intensitats d’exclusió i trencar amb la distinció clàssica entre la societat majoritària que
disposa d’un sostre i les persones que pernocten al carrer o en albergs per a persones sense llar.
Les dones acompanyades refereixen haver estat una mitjana de 26 mesos en situació de sense llar (un 12%
més que l’any anterior). La realitat del sensellarisme femení és cíclica, és a dir, les dones no només arriben
més tard a una situació de carrer, sinó que acostumen a estar-hi menys temps, posant en joc un seguit
d’estratègies femenines de supervivència per evitar el carrer o per sortir-ne ràpidament. Per aquest motiu
és habitual veure trajectòries de sensellarisme que combinen diverses formes d’exclusió residencial com
veurem a les següents dades:

10%
Sense Sostre

7.5% · A l'espai públic

El 34% de les dones acompanyades afirma haver estat en múltiples situacions de sensellarisme en els darrers 6 mesos. La major part de dones que acompanyem es troben en situació de ETHOS 2 “sense habitatge”
(34% en allotjaments sostingut per a persones sense llar i el 32% en CPA 24hores).
Aquesta dada respon a la posada en funcionament i consolidació de diferents recursos residencials dirigits
a dones que han fet incrementar el número de dones que poden accedir a aquesta mena de recursos i que
estan disposades a fer-ho. De la mateixa manera, pensem que aquest fet, ha tingut un impacte directe en el
nombre de dones que en els darrers 6 mesos s’han trobat en situació de sense sostre que, en el cas de les
dones acompanyades per ASSÍS, passa del 39% a 2020 al 10% en 2021.
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Temps de pernocta a
l'espai públic

25%

20%

2.5% · Albergs per a persones en situació de sense llar (només nit).
15%

68%

Sense Habitatge

17% · Habitatges d'ASSÍS
5% · CRI La Violeta

10%

2% · Llar Impuls
5% · Allotjaments temporals (albergs, CPA , 24h)

5%

27% · Institucions (presons, centres d'atenció sanitària, hospitals...)

www.assis.cat

12%
Habitatge inadequat
12%

Altres situacions

0%

< 1 semana

< 1 mes

1-6m

6 m - 1 any

1 - 3 anys

> 3 anys

5% · Desnonament
10% · Habitatge sense títol legal (ocupació, sense contracte de lloguer, amistats)

5% · Allotjament massificat

Malgrat que la major part de dones pateixen altres formes de sensellarisme que no s’expressen de forma tan
evident a la via pública, perquè passen a l’àmbit domèstic (sensellarisme ocult), no podem perdre de vista que
el 41% de les dones acompanyades per ASSÍS s’ha vist forçada en algun moment a pernoctar a l’espai públic.

5% · Estructura temporal o barraquiSme.
2% · Allotjament no apropiat segons la legislació actual

5% · Pis o habitació de lloguer
7% · Habitatge de protecció oficial.

En aquest sentit, el 48% de les dones ha estat menys d’un mes dormint a l’espai públic, i sempre que poden
eviten el carrer per pernoctar, atès que el carrer és viscut com un espai hostil i perillós. Pel que fa a les causes autopercebudes del sensellarisme destaquen com a desencadenants claus haver patit violència (20%),
separació de la parella (20%) i pèrdua de la feina (27%)

Enquesta de les persones ateses.

10%
Habitatge insegur

12% · Allotjaments d'altres institucions

+ enquesta de les persones ateses

País d'origen de les
dones enquestades
30%

20%

10%
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Aquesta realitat representa el 50% de les dones migrades acompanyades des d’Assís. Per a elles, l’impacte
psicosocial i emocional és triple. D’una banda, no han assolit els objectius migratoris, han “fracassat” com a
dones segons els mandats de gènere imperants i, a més, es troben en una situació de sense llar. Per aquest
motiu, sovint la vergonya i la culpa fan que amaguin la seva situació a la família, sigui per evitar ser jutjades
o per evitar preocupacions. L’impacte sobre la salut mental i emocional que es deriva d’aquestes situacions,
s’accentua si en aquest procés “d’amagar la realitat” s’arriba a renunciar a un possible retrobament (especialment amb fills/es), per tal de continuar amagant la situació precària en què es viu i, per tant, la vergonya i la
culpa. En aquests casos l’impacte sobre l’autoestima i l’equilibri mental, es multiplica.
Finalment, cal destacar que el percentatge de dones migrades amb permís de residència i treball en vigor i
en situació de sensellar és del 21%, un 105% menys que en el cas dels homes que actualment representen
el 43%. Aquesta dada reforça la idea que les dones, que inicien les trajectòries de sensellarisme des d’una
posició de “sensellarisme ocult”, es troben afectades de forma més profunda per condicionants estructurals,
atès que quan tenen oportunitats s’aferren a les mateixes per evitar trobar-se en situació de carrer o en risc
d'estar-ho. El desgast que comporta, sobreviure en un estat permanent de precarietat i incertesa, així com les
múltiples variables d’opressió que les travessen en aquest intent de supervivència, produeix un deteriorament
personal, social i relacional molt important. La migració és un eix d’intersecció que no podem passar per alt.
La situació administrativa i la llei d’estrangeria situen les persones en situacions de vulnerabilitat extrema,
que, sumada a la racialització (vinculada a diferents opressions relacionades amb el racisme i la xenofòbia), la
manca o feblesa de la xarxa social, el desconeixement del territori i la distància amb els propis codis culturals
i socials, són elements comuns que cal tenir molt presents, atès que es juxtaposen amb la resta de variables
que interseccionen amb el fenomen del sensellarisme femení.
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Les violències masclistes sovint són un dels
desencadenants del procés migratori
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0%

són sol·litants d'asil
polític.

2021

Pel que fa a l’origen, el 62% són dones migrades i majoritàriament racialitzades. Destaquem que el 31%
d’aquestes dones sol·liciten d’asil polític. Més enllà de les dones que han arribat als circuits d’asil, no podem
oblidar que en moltes de les dones migrades que acompanyem, les violències masclistes sovint són un dels
desencadenants del procés migratori. Moltes d’aquestes dones, a banda de buscar millores en la seva situació socioeconòmica, s’han vist obligades a fugir dels seus països d’origen perquè la seva vida corria perill o
perquè les seves trajectòries vitals corrien el risc de ser condicionades de formes inacceptables. Parlem de
dones que fugen de situacions de violència intrafamiliar, matrimonis forçats, persecució per orientació sexual,
dones que fugen de violència estructural relacionada amb dinàmiques internes dels seus respectius països
d’origen, etc. La presència més gran de dones d’altres cultures, que a més han estat víctimes de diferents
formes de violència o fets vitals estressants, és un repte inclòs en els objectius més bàsics de l’acompanyament al sensellarisme femení.

31%

Pel que fa a la situació administrativa trobem que el 62% de les dones migrades no disposa de permís de
treball (sense accés a esfera econòmica) i el 48% no disposa de permís de residència ni de treball (sense
accés a bona part de drets de ciutadania). Les dones que no disposen de permís de treball tenen especials
dificultats d’accés a un habitatge i quan ho fan, aquest és precari, amb preus i condicions abusives, que en
moltes ocasions és insostenible i les aboca a passar per múltiples situacions d’abús i explotació. Un cop perden l’habitatge, sense opcions d’accedir a una feina estable ni a protecció social, l’espiral de la vulnerabilitat
s’accelera. En aquest punt apareix el sentiment de fracàs del projecte migratori, que en el cas de les dones
és especialment greu quan es conjuga amb la “culpa” d’haver deixat enrere la família (especialment fills/es).

Situació administrativa de les
dones enquestades
PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL

21%

PERMÍS DE RESIDÈNCIA

14%

SITUACIÓ ADM. IRREGULAR

24%

EN PROCÉS DE REGULARITZACIÓ

24%

COMUNITÀRIA

7%
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Experiències de migració
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Salut mental i emocional
El 49% de les dones que hem acompanyat té algun problema salut mental i emocional diagnosticat. Sovint quan parlem de salut mental, acostumem a referir-nos a aquells trastorns considerats “greus”. Si parlem
de sensellarisme femení en un sentit ampli no podem deixar de parlar de trastorns adaptatius ansioso-depressius. Segons els resultats de l’enquesta de persones ateses, aquesta mena de trastorns representen
el 85% dels problemes de salut mental diagnosticats entre les dones que acompanyem, i hem de tenir
present que moltes d’aquestes afectacions psicopatològiques estan estretament vinculades als diferents
traumes viscuts i/o a les situacions estressants a les quals han estat exposades.
L’expressió d’aquest malestar pot anar des de dolors inespecífics, pèrdua de desitjos o interessos, insomni,
baixa autoestima, deteriorament sòciolaboral, intents d'autòlisi, etc. Aquesta mena de trastorns, cada cop
més prevalents, però profundament minimitzats, són menys disruptius i condicionen menys la funcionalitat de qui els pateix (capacitat de mantenir-se actives en l’esfera productiva-reproductiva) i sovint no es
prioritzen i no se’ls ofereix un acompanyament adequat. Que siguin menys disruptius no vol dir que no es
manifestin, però sovint els signes i símptomes associats als trastorns, es produeixen novament de portes
cap en dins i són viscuts en soledat i en silenci. De fet, és molt comú entre les dones que acompanyem, que
aquests trastorns es diagnostiquin des de les urgències hospitalàries sense donar continuïtat ni seguiment,
ni per part del sistema de salut ni per part de les dones que els pateixen (que no poden prioritzar la salut
emocional, tendint a bloquejar-la per la necessitat de continuar sobrevivint).

Segons la nostra enquesta, el 68% de les dones ateses han patit diferents formes de violència i, segons
l’observació i l’experiència, moltes altres han patit violències no identificades com a tals (a més d’altres fets
vitals estressants). La vivència de diferents fets traumàtics al llarg de la vida provoca un impacte psicològic
important. Malgrat que el grau d’afectació depèn de determinades variables, la realitat és que aquestes dones, presenten un deteriorament important de la capacitat d’afrontament i un esgotament significatiu, tant
dels recursos propis com dels recursos socials que fins al moment havien funcionat com a factors protectors.
Per aquest motiu és habitual identificar alteracions com l’ansietat (relacionada amb la percepció d’amenaça
a la vida i a la seguretat personal que es manifesta en estats d’hipervigilància i irritabilitat); depressió (que
es manifesta, entre d’altres, per una pèrdua d’autoestima, sentiments de culpabilitat i apatia); trastorns
psicosomàtics (que causen problemes de salut físics i psicològics), distorsions cognitives que provoquen
interpretacions específiques sobre la pròpia persona, sobre les relacions amb els altres i sobre el món.
Algunes de les més rellevants són el pensament dicotòmic (o tot o res), sobregeneralització (que transforma
qualsevol fet negatiu que hagi pogut succeir en una norma), filtres mentals (que es manifesten en forma
d’efecte túnel, on qualsevol esdeveniment és definit pel més mínim detall negatiu que hi pugui estar associat), conclusions apressades (que es tradueix a assumir el que les altres persones pensen sense haver-ho
confirmat prèviament i fins i tot preveure que un determinat fet sortirà malament d’entrada), etiquetar-se
(ús d’etiquetes simplistes habitualment negatives per autodefinir-se o definir la realitat) i la personalització
(excessiva responsabilització d’esdeveniments negatius, fins i tot quan no existeix cap base per fer-ho).

49%
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tenen un diagnòstic
de salut mental

Finalment, com a tret característic, presenten signes d’evitació, és a dir, eviten parlar de la seva situació amb
altres persones, es mostren poc esperançades amb el futur i experimenten sensacions de distanciament
i suspicàcia respecte a les altres persones. En definitiva, la nostra experiència ens diu que les dones que
acompanyem arriben molt afectades psicològicament i amb problemes de salut (física o mental), que no
sempre estan diagnosticats, i en cas d’estar-ho no sempre es troben en tractament. A més, un sosteniment
dels factors estressants, sense recursos especialitzats per estabilitzar la situació emocional i social,
produeix un deteriorament progressiu que pot derivar en la cronificació dels símptomes (tenint un pes
molt específic les circumstàncies posttraumàtiques que la persona hagi hagut de viure i el sosteniment dels
factors estressants) i l’aparició de trastorns de salut mental més greus (que fins i tot poden quedar emmascarats pel propi diagnòstic inicial).

Enquesta de les persones ateses.
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Moltes d’aquestes afectacions psicopatològiques estan estretament vinculades als
diferents traumes viscuts.

+ enquesta de les persones ateses

El 68% de les dones acompanyades refereix haver patit violència en algun moment al llarg de la seva vida
i d’aquestes el 57% ha patit violència sexual i el 71% violència física. Si mirem la incidència entre el total de
dones acompanyades podem afirmar que el 49% ha patit violència psicològica, el 39%, violència sexual i el
51%, violència física.

D’altra banda, les dones en situació de sense llar no només han viscut situacions de violència dins de la llar,
cosa que moltes tenen en comú, sinó que quan cauen en situació de carrer, aquesta violència s'agreuja. En
el cas de les dones acompanyades per ASSÍS, el 44% de les dones refereix haver patit violència estant en
situació de sense llar (un 4% més que en el cas dels homes).

2021

2021

Impacte de les violències masclistes

Tal com podem veure, a les dones els afecten formes de violència amb un clar component de gènere on es
fan evidents les estructures de jerarquia i domini que predominen en una societat patriarcal. Per aquest motiu
el tracte vexatori, l’assetjament, la intimidació i les agressions sexuals, són el tipus de violència predominant
per raó de gènere.

49%
Violència sexual

37% · Crits
39% · Insults
29% · Amenaces
12% · Descalificacions

Aquestes formes de violència tenen com a conseqüència la deshumanització i cosificació de les dones, i conseqüències psicològiques greus, com la sensació d'indefensió i vulnerabilitat i, alhora, tenen una incidència
dramàtica en l'autoestima, retroalimentant l'espiral de deteriorament.

10% · Privada de llibertat

39%
Violència física
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7% · Intimidacions
7% · Obligada a mantenir relacions sexuals
39% · Intents de caràcter sexual no consentit

Vincle amb els agresors

7% · Bofetades

51%
Violència física

5% · Patades o mossegades
10% · Colpejada amb objectes
7% · Agressió amb una arma
5% · Agressió amb objecties

25% desconegut

7% · Llançament d'objectes
12% · Empentes o similar

50% parella

de
la família
11% conegut

18%

persona de
l'entorn laboral
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Pel que fa a l’origen d’aquesta violència trobem que es conjuguen múltiples formes de violència perpetrades
per diferents agents i en diferents moments del cicle vital. El 57% de les dones refereix haver viscut violència
(física i/o sexual) o conflictes intrafamiliars greus en la infància/adolescència i el 54% en l’edat adulta (en
l’àmbit de la parella, violència física i/o agressions sexuals).
Pel que fa als agressors, destaquen l’exercida per la parella (50%), per familiars o persones properes a la
família (28%), persones desconegudes (25%), persona per a qui es treballa (18%), persona amb qui es
resideix sense vincles familiars o afectius (14%) i persones en la seva mateixa situació (7%).

18% familiars

11%

persona en
la mateixa
situació

amb
qui convivia
11% persona

Enquesta de les persones ateses.

41% · Agressió física

+ enquesta de les persones ateses

El 73% de les dones, ha tingut la seva darrera ocupació en l’àmbit de les cures. Aquest sector d’activitat és
aquell que es pot assimilar a les tasques reproductives, essencials per al sosteniment de la vida, tradicionalment realitzades per dones.

2021

2021

Ingressos

Procedència dels
ingressos

Aquests sectors, extremadament feminitzats i socialment infravalorats, es caracteritzen per presentar elevades taxes de temporalitat, parcialitat, precarietat salarial i, molt sovint, condicions laborals hostils.
Per aquest motiu són precisament les persones més vulnerabilitzades les qui estan disposades a assumir
aquesta mena d’opcions com a estratègia de supervivència.

FEINA
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ATUR

3%

RGC

76%

PNC

disposa
d'ingressos

Un 10% més que en el cas dels homes.
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D’altra banda, ens trobem en un context on cada vegada queda més clar que tenir una feina remunerada
ja no garanteix poder accedir i sostenir unes condicions de vida dignes. L’aparició de prestacions com la
Renda Garantida de Ciutadania o l’Ingrés Mínim Vital, son passes importants que han de continuar avançant
cap a un model de garantia de rendes amb un horitzó posat en una Renda Bàsica Universal.
Mentre caminem cap a aquest horitzó serà necessari revisar i avaluar com millorar les eines i recursos dels
quals disposem, per exemple, compatibilitzant millor les prestacions existents amb el treball remunerat, permetent així que aquesta protecció social, serveixi per reduir la precarietat, posant les desigualtats al centre
del debat i no la pobresa com a concepte individual subjecte a una mirada fiscalitzadora i condicionada.

Enquesta de les persones ateses.

Assenyalar que, a banda de les condicions laborals i la pràctica impossibilitat de poder mantenir unes condicions de vida dignes a partir d’aquests sectors d’activitat, considerem especialment preocupant la manca
de perspectiva de gènere en el disseny de malalties professionals, la masculinització dels sectors d’activitat
que es beneficien de la jubilació a una edat reduïda i la inexistent protecció social de les treballadores de
l’àmbit domèstic.
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Acompanyament institucional i sensellarisme femení
La complexitat del sensellarisme femení és sinònim de multidimensionalitat i heterogeneïtat i, per tant, està
lligada al concepte d'interseccionalitat. Així doncs, a més del gènere en les dones en situació de sense llar,
existeixen altres condicionants socials com l’impacte de les violències, l'etnicitat, la posició social, l'opció
afectivosexual, la salut, la situació de consum, etc., que generen condicions específiques de vulnerabilitat
que han de ser abordades d'una manera integral per part dels recursos. Aquesta complexitat dificulta la capacitat d'actuació, ja que la juxtaposició de variables constitueix un grau d'especialitat i coneixement transversal, absent en molts casos en els recursos d’acompanyament (Farré, 2014).
En aquest sentit, el 73% de les dones refereix haver tingut contacte en algun moment amb els serveis socials malgrat que el 50% afirma no mantenir-hi cap mena de contacte des de fa més de 6 mesos. Entre les
dones en situació de sense llar són molt habituals les trajectòries de no demanda, és a dir, de períodes de
temps en què la dona té la percepció que els serveis existents no les poden ajudar o que no hi encaixen. En
aquests períodes les dones opten per posar en joc estratègies personals de supervivència (el 41% es recolzen
en xarxes personals a partir de “favors” i el 22% es veu obligada a intercanviar serveis a canvi d’un sostre)
on sovint es tornen a produir nous successos vitals traumàtics que afegeixen pedres a unes motxilles personals que cada cop pesen més. Sovint, les dones, quan arriben als serveis d’atenció especialitzats des d’una
mirada d’acompanyament al sensellarisme femení, acumulen trajectòries de vinculació institucional que han
estat molt frustrants, on s’han sentit molt soles i jutjades, presentant resistències importants d’establiment
del vincle necessari que legitima qualsevol procés d’acompanyament.

73%

ha tingut contacte
amb els serveis socials

Malgrat aquesta realitat de desvinculació institucional, es reconeix que la posada en marxa de les Mesures
de Govern de prevenció i acompanyament al sensellarisme femení, ha tingut un impacte observable en el curt
termini. En el cas de les dones acompanyades per ASSÍS en número de dones que ha estat en una situació de
carrer en els darrers 6 mesos ha passat del 39% el 2020 al 10% el 2021. De la mateixa manera, el nombre de
dones en situació ETHOS 2 dels darrers 6 mesos passa, del 36% el 2020 al 68% el 2021, la qual cosa indica
que les dones en aquest moment tenen més estructures d’oportunitat a les quals aferrar-se i més recursos als
quals estan disposades a accedir. En aquest sentit la percepció d’hostilitat dels recursos d’atenció a persones
sensellar passa del 48% el 2020 al 36% el 2021.

27

Tots aquests indicadors reflecteixen que la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit del sensellarisme era una necessitat no resolta, en la qual cal continuar avançant. Les experiències existents continuem
sent minoritàries i joves, però pensem que el canvi ja ha començat. D'aquí a uns anys ens resultarà impensable que una dona en situació de sensellar hagués d'anar a un alberg compartint espai amb un 90% d'homes,
ens semblarà una aberració que una dona hagués de dutxar-se en el mateix espai que desenes d'homes i ens
semblarà impossible que una dona arribés a un centre de dia i no se li pogués oferir una compresa. En els
pròxims anys el gran repte serà garantir que la incorporació de la perspectiva de gènere a l’àmbit del sensellarisme, no es limitarà a l’obertura d’espais no mixtes, perquè metodològicament va molt més enllà.

De la mateixa manera si parlem de les dones acompanyades que han viscut múltiples formes de violència,
trobem que el 54% d’elles refereix no haver rebut cap mena de suport ni acompanyament i el 33% no va
tenir mai expectativa de poder ser ajudada. La seva demanda principal hauria estat el suport psicològic i
l’acompanyament emocional (43%), i només el 18% va aconseguir accedir-hi. En aquest sentit, considerem
que és imprescindible reforçar l’atenció psicològica especialitzada així com adaptar els circuits d’atenció a les
violències masclistes per donar resposta no només a les conseqüències traumàtiques de les violències viscudes, sinó per donar atenció a dones que, a banda d’elles mateixes, estan travessades per altres dificultats
que ara com ara limiten i, en moltes ocasions, impedeixen iniciar processos de recuperació i reparació en un
sentit ampli.

Per això en el nostre horitzó està treballar per a la creació d'espais especialitzats i no mixtos, així com la
incorporació de la perspectiva de gènere en els espais mixtos d’atenció a persones sensellar; especialitzar
la mirada des d'una perspectiva interseccional, reparadora i de procés (acompanyant des de la reducció de
danys fins a la prevenció) i finalment contribuir a la generació de coneixement i a l’intercanvi d’experiències
per tal d’avançar cap a una metodologia específica, que ens permeti superar un paradigma que ha estat
històricament androcèntric.

Cap Dona Sense Llar
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El 50% no l'ha tingut des de fa més de 6 mesos.
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